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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021

FÖRTROENDEVALDA  FR.O.M. ÅRSMÖTET 2021

Styrelse
 Ordförande Katja Jassey Pungpinan
 Vice ordförande Lisa Fagerlind Sundby
 Kassör Anne-Marie Frid Skarpnäcks koloniträdgårdar
 Sekreterare Linnea Öst Årstafältet (avgick 210731)    
 Ledamot Michele Micheletti Söderbrunn
 Ledamot Maria Andersson Vinterviken
 Ledamot  Anna Otmalm Lövsta 
 Ersättare Estelle Conraux Södra Årstalunden (ledamot från  
   och med 210801
 Ersättare Alenka Bajranovich Lilla Rinkeby 
 Ersättare Laszlo Donat Igelbäcken 
 Adjungerad Eva Langlet Södra Årstalunden (210912 -  
   211112)

Revisorer
 Revisor Erica Bäckström  Nibbla
 Revisor Mona Löchen Skrubba  
 Ersättare Kerstin Keller Linnea  
 Ersättare Anders Nordmark Linnea

Förbundsrådet
 Ledamot Katja Jassey Pungpinan
 Ledamot Lisa Fagerlund Sundby
 Ledamot Anne-Marie Frid Skarpnäck koloniträdgårdar
 Ledamot Linnea Öst Årstafältet (fram till 210731)
 Ledamot Michele Micheletti Söderbrunn
 Ledamot Maria Andersson Vinterviken
 Ledamot Monica Löchen Skrubba
 Ledamot Lennart Pöppel Odlaren
 Ersättare Stig Olsson Sundby (ledamot from 210801)
 Ersättare  Estelle Conraux Södra Årstalunden
 Ersättare  Mattias Ljunggren Skarpnäck koloniträdgårdar
 Ersättare Conny Mörke Snösätra Norra
 Ersättare Anna Otmalm Lövsta 
 Ersättare  Laszlo Donat Igelbäcken 
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Valberedning inför årsmötet för 2022
  Laurel Ekström (sammankallande) Gubbkärret  
 Lennart Arkelid   Skarpnäck
 Lena Israelsson   Tanto Norra
 Örjan Sjödin    Skarpnäcks koloniträdgårdar

Kommittéer
Fritidsträdgårdskommittén
 Katja Jassey (sammankallande)
 Suzanne Kolare   Täppan
 Anna Diop  Pungpinan 
 Maria Mendoza  Ärvinge
 Irene Remmel  Drevviken 
 
Informationskommittén
 Linnea Öst (sammankallande Årstafältet (fram till 210731)
 Eva Langlet (sammankallande) Södra Årstalunden (från 210912 -  

  211112)
 Katrin Holmberg  Skarpnäcks fritidsträdgårdar 
 Anna Greta Stenung Tanto Mindre
 Laurel Ekström   Gubbkärret
 Lennart Engstrand (adjungerad) Skarpnäcks koloniträdgårdar

Miljökommittén
 Anna Otmalm (sammankallande) Lövsta
 Agneta Bergström  Gubbängen
 Helene Karlsson Eklundh Eriksdalslunden
 Anette Svedberg Enskede Gård
 Lena Öberg Gubbängen

Stugföreningskommittén
 Estelle Conraux (sammankallande)  Södra Årstalunden
 Lennart Arkelid Skarpnäcks koloniträdgårdar
 Berth Erlandsson Eken
 Ulf Vallenor  Eken
 Lennart Pöppel (adjungerad) Odlaren
 Mattias Ljunggren (adjungerad) Skarpnäcks koloniträdgårdar

Utbildningskommittén
 Michele Micheletti (sammankallande) Söderbrunn (avgick 31 dec)
 Connie Buchheim Listudden (fram till 30 nov)
 Karin Garmer Söderbrunn
 Maj-Len Komi Råcksta
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Värderingskommittén
 Lisa Fagerlind (sammankallande) Sundby
 Eva Agrell Skarpnäck
 Mattias Ljunggren Skarpnäck
 Torbjörn Röjder  Södra Årstalunden
  Göran Ståhl  Skrubba
 Tommy Ståhl Iris
 Björn Hedman (adjungerad) Iris

MEDLEMSFÖRENINGAR 
Inga nya medlemsföreningar har tillkommit eller lämnat under året vilket innebär att vi fortsatt 
är 71 koloniträdgårdsföreningar med ca 7.100 medlemmar anslutna till Stockholms Koloni-
trädgårdar. Av dessa föreningar har 40 enbart odlingslotter, 25 enbart stuglotter och sex både 
odlings- och stuglotter. 23 av våra medlemsföreningar är miljödiplomerade.

ÅRSMÖTE OCH STYRELSEMÖTEN 
Årsmötet genomfördes den 20 maj och även detta år höll vi ett digitalt möte. 47 ombud från 
23 föreningar deltog. Ordförande var Helena Westerling, Koloniträdgårdsförbundet, och Ing-
var Högström, Skarpnäcks koloniträdgårdar, var sekreterare. 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten, under våren genomfördes de digitalt 
p.g.a. pandemin men under sommaren och hösten kunde styrelsen återigen träffas fysiskt i 
Kolonisternas Hus. Ordinarie ledamöter såväl som ersättare kallas till alla möten. I juni inför-
skaffades ett Zoom-konto för att underlätta digitala möten som använts av styrelsen, kommit-
téer och även till föreläsningar.

REGIONENS RÅDGIVNING 
Under 2021 har Lennart Pöppel på styrelsens uppdrag varit ideell rådgivare, och har biträtt 
styrelserna i ett antal föreningar i olika föreningsärenden. Därutöver har han medverkat som 
ordförande vid föreningars årsmöten och svarat för rådgivningsärenden per telefon och e-post. 
Med anledning av pandemin har möjligheterna till fysiska möten varit starkt begränsad.

Regionens styrelse tar emot frågor för rådgivning kontinuerligt via mejl och från och med 
sommaren 2021 även via telefon. De flesta kontaktar oss via vår info-mejl och frågorna kan 
handla om allt från “hur blir jag kolonist” till mer specifika saker som medlemsavtal. Alla får 
svar, oftast samma dag. Det är genom dessa frågor som vi lär känna medlemsföreningarna, 
förstår vilka problem som är oftast förekommande och hur relationerna ser ut till stadsdelar-
na. Den löpande rådgivningen sköts av ledamöter från styrelsen samt den som har ansvar för 
vår info-mejl. 

KONTAKTER MED STOCKHOLM STAD 
Det Forum för Koloniträdgårdar som inrättats i syfte att kunna föra förvaltningsöverskridande 
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diskussioner har träffats tre gånger under året. I juni fattades beslut om att Stockholms Kolo-
niträdgårdar skulle ta fram förslag på staket som kan tillåtas i fritidsträdgårdar. Detta förslag 
skulle sedan diskuterats på ett möte i december som blev inställt. Deltagare på dessa möten 
har kommit från Trafikkontoret, miljöförvaltningen, Stadsmuséet och olika stadsdelsförvalt-
ningar. 

Sedan juni har ordförande i regionen haft regelbunden kontakt med den landskapsarkitekt 
på Trafikkontoret som har övergripande ansvar för koloniområden. Syftet har varit att hålla 
varandra informerade och arbeta tillsammans för att förbättra situationen för koloniområden.

 En svårighet för både Stockholms koloniträdgårdar och staden är att Forum inte har man-
dat att fatta beslut. Stadsdelsförvaltningarna och Trafikkontoret har i uppdrag att verka för att 
främja möjligheterna till stadsodling och enligt Trafikkontoret sker merparten av stadsodling 
just på koloniområden. Men trots detta har det varken avsatts resurser till att främja stadso-
dling eller skapats en organisation som förmår ta  beslut som berör flera förvaltningar vilket 
nästan alltid är fallet när det handlar om kolonifrågor. Detta gör det svårt för oss att komma 
vidare med det förändringsarbete som behövs och vår slutsats är att vi måste ägna mer tid 
nästa år åt att förstå hur vi  som representanter för det civila samhället kan påverka staden. 

Ordförande har också haft möte med parkförvaltare och miljösamordnare i Skärholmen. 
Under mötet i Skärholmen identifierades två mindre områden som skulle kunna fungera som 
fritidsträdgårdar om de slås ihop till en förening (ett område som skulle kunna bestå av 50 
lotter och ett med 20 lotter om 80 kvm). Stadsdelen kommer att arbeta vidare med denna frå-
ga men det är troligt att det kommer att ta minst fem år innan vi skulle kunna vara i hamn på 
grund av planeringsprocesser och finansiering. 

Det uppdrag styrelsen fick av årsmötet gällande att hitta ny mark för koloniområden redo-
visas separat.

ARRENDEFÖRHANDLINGAR
Flera av våra föreningar har arrenden som gick ut 2021. I några stadsdelar (Hässelby-Välling-
by, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista) har det inte lagts fram nya arrendeförslag och i flera fall 
vill stadsdelarna föreslå två-åriga arrenden tills dess att vissa problem har lösts. Vi har för-
sökt driva på stadsdelarna och i ett fall kopplades vår externa rådgivare Lennart Pöppel in.

Eftersom parkförvaltare ofta byts ut i vissa stadsdelar och kolonifrågor endast är en liten 
del av deras arbete saknas det ofta ett system för dokumentation och överlämning av kun-
skap. Parkförvaltarna är ofta våra medlemsföreningars främsta kontaktpunkt så att utveckla 
en struktur för att överföra den nödvändiga kunskapen skulle underlätta vårt arbete stort.  

På grund av att så många arrenden löpte ut i de två stadsdelarna Spånga-Tensta och Rin-
keby-Kista i Järva har vi genomfört två möten med medlemsföreningarna där. Föreningarna 
har bestämt att bilda ett nätverk för att fortsätta träffas och stötta varandra. 

Ordförande hade ett möte med två enhetschefer för Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 
i början av hösten för att berätta om de frågor som föreningarna vill ha ha hjälp med men 
också för att skynda på förlängningen av de arrenden som skulle löpa ut. Stadsdelarna med-
delade att de kommer samköra arrendeförlängningen och även om Tensta var klara med 
sin inventering så skulle de vänta in Rinkeby-Kista som än en gång bytt personal och därför 
behövde mer tid på sig. Vid årets slut har vi fortfarande inte fått något besked från dessa två 
stadsdelar när det tänkt lägga fram nya arrenden.  
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KOLONISTERNAS HUS
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med Kolonisternas Hus, det vill säga att 
undersöka reparationsbehov och möjlighet att sälja huset. Hur vi hanterat detta uppdrag re-
dovisas separat. När Studiefrämjandet sa upp sina lokaler fick vi ett akut behov av en egen 
mötesplats och påbörjade därför upprustning av vårt föreningshus med frivilliga krafter. Huset 
rensades på gamla papper och inventarier som telefaxar, overheadapparater och annat som 
inte behövdes längre. Vi gjorde en enkel översyn av elen samt såg till att vi hade två brandut-
gångar inklusive skyltar. Vårt mötesrum blev omtapetserat och målat, alla stolar målades och 
kläddes om, en ny whiteboard införskaffades och vi fick en projektor vilket gjorde det möjligt 
att hålla sammanträden och kurser i rummet under hösten. Även Östra Regionen lånade hu-
set för sina kurser och sammanträden. Vi avslutade de kontrakt som skrivits med en person 
som fått låna ett rum på övervåningen under flera år samt även rätt att för eget behov bruka 
trädgården mot att ha i gengäld klippte vår gräsmatta. Vi behövde rummet till arkiveringsar-
bete och ville kunna skapa en mer spännande grön plats med hjälp av den kompetens som 
finns i föreningen. 

Men någon gång mellan jul och de första dagarna i januari lossnade ett rör på toaletten i 
övervåningen och huset fylldes av vatten. Vi vet inte vilken sida året detta skedde på. Detta 
kommer få stora konsekvenser för arbetet under 2022.

PYRALIDER
Några av våra medlemsföreningar som gjort gemensamma inköp av stallgödsel 
drabbades av ogräsgiftet pyralider. Genom kontakt med Ulf Nilsson, odlingsrådgivare på Ko-
loniträdgårdsförbundet (KTF), fick de hjälp att analysera detta gödsel och även plantor. Ana-
lyserna visade på mycket höga halter av framförallt klopyralid i hästgödslet men även ami-
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nopyralid och pikloram. Stockholms koloniträdgårdar har därför under året samarbetat med 
KTF för att hjälpa till att sprida information och kartlägga förekomsten av pyralidskador hos 
våra föreningar. Det inlägg som vi gjorde om pyralider på vår Facebooksida fick över 20000 
visningar vilket är rekord för en så blygsam FB-sida som vår. Men det visar också att detta är 
en fråga som berör många och det ger oss en möjlighet att visa att kolonister är en del av en 
odlande miljörörelse. Vad som blev tydligt var också det behov av ny kunskap som våra med-
lemmar nu fick när stallgödsel, vare sig i färsk form eller pelleterad, inte längre blev självklart 
och lätt att använda. Hur ska vi nu jordförbättra och gödsla var en återkommande fråga som 
kommer att plockas upp nästa verksamhetsår. 

MEDIA
Eftersom vi har i uppdrag att arbeta för ett ökat intresse för koloniträdgårdsfrågor väljer vi att 
ta tillvara på de möjligheter som erbjuds att delta i media. Därför har Stockholms koloniträd-
gårdar och våra medlemsföreningar har figurerat i media ett antal gånger under sommaren. 
Två gånger i P4 Stockholm, både P4 Stockholm förmiddag (kontakt förmedlades av KTF) 
och P4 Stockholm eftermiddag (båda besöken skedde i Pungpinan), i P1 hos Nordegren & 
Epstein om mördarsniglar och i Naturmorgon om biologisk mångfald (besök på Långholmens 
koloniträdgårdar och kontakt förmedlades av KTF), i SVT Rapport (Södra Årstalunden) om 
kolonilottsfeber och i två artiklar i DN (Stockholmsupplagan), ett som fick förstasidesplats om 
pyralider som upptäckts av kolonister och ett som gick digitalt på koloniträdgårdens dag om 
köerna till lotter i Stockholm men som gick ut i pappersupplagan 2 september. 
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KOMMITTÉERNAS ARBETE 

Fritidsträdgårdskommittén
Kommittén har haft sju möten under 2021. Kommittén fick i uppdrag av årsmötet att utarbeta 
tydlig information kring uppsägning av medlemsarrende som skulle kunna kommuniceras 
till medlemsföreningar. Ett förslag till detta har tagits fram under året och uppdraget redovi-
sas även separat. Från styrelsen fick kommittén också i uppdrag att ta fram det underlag på 
staket som skulle kunna tillåtas i fritidsträdgårdar enligt beslut som fattats i Forum för koloni-
trädgårdar. Ett sådant förslag togs fram och sändes på remiss till alla föreningar med odlings-
lotter under hösten och antogs sedan av styrelsen. Förslaget har skickats in till Trafikkontoret 
men på grund av att mötet i december ställdes in har inget beslut fattats än.

Vidare önskade Trafikkontoret att få in information om vilka slags gemensamma toalett-
lösningar som fanns på våra områden. En enkät skickades ut av kommittén till alla fritidsträd-
gårdar och sammanställdes till Trafikkontoret. Majoriteten av våra föreningar använder sig av 
latriner, några har inga gemensamma toaletter alls. 

Informationskommittén
Kommittén är en resurs för styrelsen och övriga kommittéer när det gäller att informera om 
regionens verksamhet. Den har mötts vid 9 tillfällen, men huvudsakligen bedrivs arbetet mel-
lan mötena – hantering och besvarande av mejl till info@sthlmkoloni.se, redaktionell bearbet-
ning av texter, utskick (37 stycken) till medlemsföreningarnas postmottagare, bokningar av 
Kolonisternas hus m.m. 

På hemsidan kan alla hitta information om regionens verksamhet. sthlmkoloni.se är nu 
grundligt omgjord. Den har bl.a. sökfunktion och bilder, och innehåll kan lätt delas därifrån 
till andra medier. Facebook-sidan har utvecklats mycket positivt och hade 1.147 följare 31 
december. Regionen har nu även Instagramkonto. ”Stockholms-Kolonisten” ger snabbt med-
lemsföreningarnas styrelser information om sådant som gäller deras arbete. 2021 blev det sju 
stycken.

Digitalisering av regionens arkiv pågår.

Miljökommittén
Miljökommittén har träffats 13 gånger under 2021. En ny sammankallande har deltagit i arbe-
tet sedan juni. 

En fototävling  har genomförts med målet att slå ett slag för biologisk mångfald i staden 
och vikten av träd och buskar i de gröna oaser som koloniföreningarna är. Ca 450 tävlings-
bidrag inkom, bilderna kan användas för framtida verksamhet och har redan i år använts i en 
djurkalender på Facebook och Instagram (#kolonistensdjurkalender). 

Andra aktiviteter under året är t ex samarbete med Koloniträdgårdsförbundet kring miljö-
diplomering, och kontakter med Stockholms stad kring gråvattenlösningar.

Stugföreningskommittén
Kommittén har träffats nio gånger under 2021 varav fyra gånger med ny sammankallande. 
Arbetet har i första hand syftat till att slutföra arbetet kring taxeringsfrågan (analys av enkät 
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och rapport som skickades till alla föreningar för information) samt diskussion kring uppfölj-
ning. Den fråga som kommittén ansåg viktigast att fortsätta med var kunskapsöverföring 
inom kommittén. Några medlemmar som länge arbetat med juridiska tvister mellan kolonister 
och koloniförening ville trappa ned. För att underlätta det fortsatta arbetet kring juridiska tvis-
ter bestämde kommittén sig för att gå igenom två befintliga lathundar om hur uppsägning av 
kolonister bör hanteras. Vid årsslutet var detta arbete ännu ej slutfört men syftet är att ta fram 
en lathund som alla lättare ska kunna ta till sig, bland annat genom att förenkla språket.  

Utbildningskommittén
Kommittén hade 10 möten 2021, två tillsammans med Miljökommittén. Sammanlagt ge-
nomfördes åtta digitala föreläsningar inom temat biologisk mångfald och tre kurser i fören-
ingskunskap. Ett bidrag från KTF finansierade studieverksamheten. Under våren ansvarade 
Studiefrämjandet för den digitala plattformen för föreläsningarna. Under hösten användes 
styrelsens Zoom-konto; antalet deltagare begränsades till max 100. Höstens föreläsning om 
kompostering gavs två gånger. Kommittén vill tacka studieorganisatörer i våra medlemsfören-
ingar för uppslag till föreläsningsämnen. 
De här föreläsningarna gjordes: 
w Växelodling (Lena Israelsson )
w Permakultur (Maria Svennbeck) 
w Växtskydd – naturligt, rådjur och sniglar (Liselotte Björkman) 
w Biologisk mångfald och bin (Isak Isaksson)
w Varför kompostera (Daniel Björklund) föreläsningen gjordes två gånger
w Hur designar man en örtkryddgård (Efva Kinnerfors)
w Hur kan vi hantera för mycket och för lite vatten vid odling (Ingrid  Wesström)

Tyvärr anmälde sig flera kolonister som inte sedan deltog i föreläsningarna.      
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Kommitténs föreningskunskapskurser förlades till senhösten då de kunde ske fysiskt i Ko-
lonisternas Hus.  Ett begränsat antal kolonister deltog i: Kassörskunskap: Kurs för nybörjare 
Kurs för kassörer (Anne-Marie Frid), Avtal och regler – teori och praktik för fritidsträdgårdar 
(Lennart Pöppel, Katja Jassey) och Avtal och regler – teori och praktik för stugföreningar 
(Lennart Pöppel, Eva Asplund). Enligt kursvärderingarna uppskattade deltagarna kurserna 
men de visar också att det finns ett behov bland våra medlemmar att lära sig mer om de olika 
funktionerna i styrelsen samt kunskap om regler och avtal, relationen till markägaren, traditio-
ner,  praxis och hur föreningsdemokratin bör förvaltas på lokalnivån. Ett önskemål om mer tid 
för diskussion, längre föreläsningar och en halvdagskurs framfördes.  

En digital träff med studieorganisatörer från 12 medlemsföreningar ägde rum i september 
och gav mer uppslag till föreläsnings- och kursbehov bland våra medlemsföreningar. Uppsla-
gen användes i kommitténs ansökan till Koloniträdgårdsförbundet om studiemedel för 2022. 

Kommittén träffade styrelseledamöter vid Akalla Koloniträdgårdsförening och hade en 
intressant diskussion i Tensta Konsthall för att lära sig mer om föreningskunskapsbehovet i 
Järvaområdet. 

Värderingskommittén
Kommittén har haft sex möten varav fyra digitalt. Pandemin gjorde det omöjligt även i år att 
genomföra den årliga värderarutbildningen men stugföreningarnas styrelser har som vanligt 
fått uppdaterade prislistor och värderingsinstrument. Vid möten vi kunnat hålla i Kolonisternas 
Hus skissade vi på en ny och mer komprimerad utbildning för nya värderare i framtiden så att 
vi bara behöver två dagar till förfogande. Vi har också adjungerat in Björn Hedman från Iris 
Koloniförening som ska hjälpa oss med uppdateringar kring värderingsverktyget.

13 värderingar har utförts hos medlemsföreningar som antingen saknat egna värderare 
eller påkallat värderingkommitténs hjälp av annan anledning. 

EKONOMI 
Regionens resultat för år 2020 är +22 228 kr. Styrelsen hänvisar till den separata redovis-
ningen av resultat- och balansräkningar.

MEDLEMSSKAP I ANDRA FÖRENINGAR  
OCH UTÅTRIKTADE AKTIVITETER

Koloniträdgårdsförbundet
Stockholms Koloniträdgårdar är Koloniträdgårdsförbundets största region och har åtta ledamö-
ter i Förbundsrådet. I förbundsstyrelsen är Örjan Sjödin, Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening, 
ordförande sedan juni 2020. 

Tre föreningar har miljödiplomerat sig 2021, totalt 23 föreningar är nu miljödiplomerade. 
Under året har sex föreningar anmält intresse för diplomering, Koloniträdgårdsförbundet fort-
sätter att arbeta med diplomeringar och uppföljning av vilka föreningar som arbetar aktivt.
Nordiska trädgårdar blev en digital mässa 2021 och genomfördes därför av Koloniträdgårds-
förbundet utan vår hjälp detta år.
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Skansens Koloniträdgårdar
Stockholmsregionen är medlemsförening i Stödföreningen för Skansens Koloniträdgårdar. 
Två kolonistugor som representerar 20- och 40-talen flyttades 1997 från Tanto Södra till 
Skansen. Kolonister i tidsenlig klädsel är stugvärdar och informerar om koloniträdgårdsverk-
samheten varje dag från maj t.o.m. september. 27 kolonister från 19 koloniträdgårdar i Sveri-
ge delar på värdskapet och har sju arbetspass per säsong. Som tack för sin insats får de ett 
årskort. 20 kolonister från 17 av våra medlemsföreningar är stugvärdar. Sammanlagt bidrar 
nitton föreningar till att hålla koloniträdgårdsidén levande. För sitt engagemang i Skansens 
koloniträdgårdar tackar vi våra 20 kolonister från Akalla, Drevviken, Eken, Enskede gård, Far-
sta gård, Gubbkärret, Gubbängen, Hammarbyhöjden, Iris, Linnea, Långholmen, Skarpnäcks 
koloniträdgårdsförening, Stora mossen, Söderbrunn, Vinterviken, Årstafältet och Årstaliden. 

Folkets Husby
Detta år har vi även blivit medlemmar i det Folkets Hus som ligger i Husby och har det pas-
sande namnet Folkets Husby. Ett av våra nätverksmöten med Järvaföreningarna ägde rum 
där och en förhoppning med medlemsskapet är att i framtiden kunna använda sig av deras 
resurser i föreningsutvecklingsfrågor. Vi har nu medlemsrabatt om vi vill hyra deras lokaler 
som ligger centralt i Husby. 

Hela Sverige ska leva
Stockholms koloniträdgårdar är även medlemmar i Hela Sverige ska leva - Stockholms län. 
För mer information om vad de gör se länk https://helasverige.se/stockholms-laen/kampanjer/
om-oss-i-stockholm/

Inför Stockholms Koloniträdgårdars 100-årsfirande
1924 bildades Föreningen för Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, som är föregångare 
till Stockholms Koloniträdgårdar. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp i juli 2021 för att arbeta 
med förberedelser inför 100-årsfirandet och arkiveringsfrågan. Sammankallande i arbets-
gruppen har varit Michele Micheletti. Linnea Öst ingick i arbetsgruppen tills hon lämnade sty-
relsen. Laurel Ekström (informationskommittén) engagerades i verksamheten. Arbetsgruppen 
hade fyra möten 2021. Den diskuterade idéer och aktiviteter som kan ingå i firandet. Gruppen 
har också börjat systematisera våra viktiga handlingar, såsom styrelseprotokoll, årsmötes-
handlingar och andra spännande dokument funna i Kolonisternas Hus. Handskrivna gamla 
protokoll från föreningens begynnelse har påträffats. En arkivförteckning över våra viktiga 
handlingar håller på att utvecklas. Lennart Pöppel har fått i uppdrag att med hjälp av våra his-
toriska handlingar skriva en kort resumé om våra 100 år som Föreningen Stockholms Koloni-
trädgårdar. Texten kommer att ingå i 2024-årsfirandet.

SLUTORD 
Trots att året både inleddes och avslutades i en tid av begränsningar på grund av pandemin 
har vi hunnit med mycket. En positiv sak med pandemin är att vi lärt oss bjuda på digitala 
föreläsningar och på så sätt kan vi nå många fler av våra medlemmar. Kurser i föreningskun-
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skap kommer vi fortsätta att hålla fysiskt, det är svårt att hitta samma dynamik på en Zoom-
kurs och samtalen mellan kursdeltagare är en viktig del här. 

Vi har också fått ett ansiktslyft genom vår nya hemsida (www.sthlmkoloni.se) som är mer 
bildbaserad och lättare att dela länkar ifrån. Det har varit mycket arbete att få den på plats så 
vi är väldigt glada att kunna segla in i 2022 med ett nytt färgglatt digitalt ansikte. 

Ett ansiktslyft påbörjades även i Kolonisternas Hus även om det dränktes någon av årets 
sista dagar. Men att bli av med gammalt skräp, att hitta alla dessa värdefulla dokument från 
föreningens tidiga historia och att våga börja drömma om att återställa Kolonisternas Hus så 
att det kan bli en grön mötesplats för hela Stockholm gav oss mycket energi. 

Stockholm februari 2022

Katja Jassey  Lisa Fagerlind  Anne-Marie Frid
ordförande  vice ordförande  kassör

Maria Andersson  Michele Micheletti  Anna Otmalm
ledamot  ledamot  ledamot

Estelle Conraux  Lazlo Donat  Alenka Bajranovich
ledamot  ersättare  ersättare
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Fotografier i Verksamhetsberättelsen:
Första sidan.”Ekorren som älskar sitt träd”. Foto Isik Konuk, Eriksdalslundens Kolo-
niträdgårdsförening. Vinnare i fototävlingen.
sid 6. Kolonisternas hus. Foto Katja Jassey, Pungpinans fritidsträdgårdar
sid 7. Pyralidskadad tomat. Foto Linda Wahl, Pungpinans fritidsträdgårdar
sid 9. ”Padda på Iris koloniområde”. Foto Peter Björkegren, Iris. Från fototävlingen. 
Baksidan. ”Två blombockar i en hortensia”. Foto Cathrin Svedén, Skrubba koloniom-
råde. Från fototävlingen


